KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA
SZKÓŁ MIST RZOST WA SPORT OWEGO
Niniejsza klauzula ma na celu przekazanie informacji, w jaki sposób oraz na jakich zasadach
przetwarzane są przez nas dane osobowe. Redagując ją uwzględniliśmy wszelkie regulacje
prawne odnoszące się do przedmiotowego zagadnienia, w szczególności postanowienia
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
2. Administratorem danych osobowych jest ten podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi
ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych
przetwarzanych przez Szkoły Mistrzostwa Sportowego jest podmiot prowadzący szkoły:
MG13 sp. z o.o., ul. Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 5A, 91-859 Łódź, podmiot widniejący pod
numerem KRS NIP 7252011337 oraz REGON 100754428 (dalej „Administrator”).
Kontakt e-mail: rodo@naukasmg.pl
3. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można się
kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: iod@naukasmg.pl
4. Cele i podstawa prawna. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w związku z
realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zagwarantowanie dziecku
bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej oraz opiekuńczej. Szkoła może przetwarzać dane
osobowe pracowników oraz kontrahentów Szkół Mistrzostwa Sportowego w celu prawidłowej
realizacji umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.
Przepisy stanowiące podstawę prawną: art. 6 ust 1 lit. c RODO (realizacja obowiązków
wynikających z przepisów prawa), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
Administratora), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zawarcie oraz wykonanie umów).
5. Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny
do realizacji celów przetwarzania. Dane osobowe są przede wszystkim przechowywane przez okres
zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podwykonawców, z którymi Administrator
zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie
obsługi prawnej, księgowej, informatycznej oraz inne obszary, w ramach których podwykonawcy
wspierają Administratora w prowadzonej działalności gospodarczej.
7. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji celów
statutowych Szkół Mistrzostwa Sportowego. W przypadku niepodania tych danych, ich realizacja
byłaby niemożliwa.
8. Uprawnienia. Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada prawo żądania dostępu do podanych
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz złożenia skargi do organu nadzorczego
(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Administrator nie przetwarza danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania
decyzji.
10. Informujemy, że dane osobowe mogą być przez nas przekazywane do państw trzecich, tj. poza
obszar Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dzieje się tak ze względu na
fakt, iż świadcząc swoje usługi korzystamy z narzędzi takich jak Google Drive (dysk Google).
Informujemy, iż w każdej z tych sytuacji zawsze stosowane są odpowiednie mechanizmy transferu
danych osobowych opierających się na decyzji Komisji Europejskiej gwarantującej bezpieczeństwo
przetwarzania danych osobowych w konkretnym kraju lub z zachowaniem tzw. standardowych
klauzul umownych, wiążących reguł korporacyjnych lub innych instrumentów prawnych mających na
celu zachowanie stosowanych przez nas standardów RODO.
1.

Na temat przetwarzania danych osobowych przez Google można dowiedzieć się więcej tutaj:
→ https://policies.google.com/privacy?fg=1

11. Pozostałe informacje. Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych
przez Administratora podajemy w dokumencie Ogólna Klauzula Informacyjna w zakresie
przetwarzania danych osobowych, która została udostępniona na stronie www:
www.szkolagortata.pl

